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i styrelsensom hälsadeallamedlemmar
av JakobLind,ordförande
1. Mötetöppnades
välkomna.
Till mötessekreterare
valdesJennie
valdesUlrikaLamberth.
2. Till mötesordförande
EmmaPernaldoch Caroline
Forsström.
Larssonochtilljusteringsmän
att årsmötetblivitbehörigen
utlyst.
av medlemmarna
3. Detbeslutades
godkändes
utanjusteringar.
4. Dagordningen
fastställdes,
se bilaga1 för närvarolista.
5. Röstlängden
för föregående
år foredrogsdelvisav Chris
verksamhetsberättelse
6. Styrelsens
som utforts
om centrenpå Borneooch denverksamhet
Williamssom informerade
blandannatom att BOSi nulägethar
där under2010.ChrisWilliamsinformerade
somvi sköterom, delspå två centersamti det vilda,
nästan4 000orangutanger
i världen.Chris
vilketutgörc:a en tiondelav det totalaorangutangbeståndet
Williamsinformerade
ocksåom att 86 000hektarskogköpsunderåretsom
kommergöradet möjligtatt släppaut flerorangutanger.
som bedrivitsinomdensvenskaföreningen
Jakobinformerade
om denverksamhet
inom
har arbetatmycketmedatt stärkaadministrationen
under2010.Styrelsen
föreningen
och harpåbörjatjobbetmedatt uppfyllade kravsomställspå
insamlingsråd.
Föreningen
har
föreningen
frånFRll- Frivilligorganisationernas
medlemsdatabasen
samtframtagande
ävenarbetatmedatt uppdatera
av en ny
hemsida.Styrelsen
harävenjobbatför att den svenskaföreningen
skallutveckla
för att effektivisera
medblandannatdendanskaföreningen
sittsamarbete
samarbeta
kringmarknadsföringsaktiviteter
administration
inomforeningarna,
etc.
7. Föreningens
kassör,JennieLarsson,gickigenomårsredovisningen.
Detnoterades
att intäkternaökatmotföregåendeår medc:a 700 Tkr, vilketfrämstberorpå att
medelerhållits
frånSvenskaPostkodstiftelsen
under2010.Kostnaderna
låg i stort
personalkostnaderna
för
år menundantag
setti nivåmedföregående
somökat
någotdå generalsekreteraren
erhållitett månadsarvode
underåret.Skickademedel
till BOSInternational
uppgicktill c:a 1 Mkr.Föreningen
harmedvetet
väntatmedatt
pågårinomden internationella
skickanermermedeldå en omorganisation
organisationen,
varförföreningen
i årsredovisningen
redovisar
en storkassa.
8. Föreningens
revisorJohanPalmföredrogrevisionsberättelsen
för verksaÅhetsåret
och rekommenderade
att ansvarsfrihet
kanges till styrelsendå ingaanmärkningar
uppkommit
underrevisionen
av föreningen.

åt styrelsen.
om ansvarsfrihet
9. Arsmötetbeslutade
förslag,se bilaga2.
fastställde
budgetinför2011i enlighetmedstyrelsen
10.Arsmötet
varpåpunktenutgick.
hadeinkommit
11.lngamotioner
presenterade
valberedningens
förslagtill ny styrelseoch
12.Mötesordförande
presenterade
sigför årsmötet.
Valberedningens
närvarande
styrelsemedlemmar
av styrelsens
medlemmar
återfinnsi bilaga
förslagåterfinnsi bilaga3. Presentation
att godkännavalberedningens
förslagvilketinnebaratt
4. Arsmötetbeslutade
blevCharlotteKämpe.
sittandestyrelseomvaldesoch nyvaldstyrelsemedlem
att omvalskulleskeav revisorerna
JohanPalmochJochum
13.Arsmötet
beslutade
Ejlertsson.
år (ArneWeiseoch MirjaHjelm)förelogsoch
somföregående
14.Sammavalberedning
accepterades
av Arsmötet.
av föreningens
namnfränFöreningen
lS.Styrelsenförslagom ändringi stadgarna
(BOS
Sweden)till Savethe orangutan
BorneoOrangutanSuruivalSweden
stadgarefterbeslutetåterfinnsi bilaga5.
av årsmötet.Uppdaterade
accepteras
i avseendeatt utökasyftetmed
16. Styrelsen
forslagom ändringi stadgarna
överlevnadi Indonesrbntill att verka
föreningenfrän att verkaför orangutangernas
överlevnad
och
bevarande
av deraslivsmiljöer(vilketinnebär
för orangutangernas
godkändes
möjligheten
att kunnaverkai bådeIndonesien
och Malaysia),
av
årsmötet.Se bilaga5 för nyastadgar.
forslagtill ändringav paragraf5 i stadgarna
17. Styrelsens
återtogsav styrelsenpå
om återtagning
erhållitsav årsmötet.
årsmötet,
eftergodkännande
l8.Jakobinformerade
närvarande
medlemmar
om detframtidautökadeinternationellt
samarbetet,
framförallt
medden danskaföreningen,
vilketäveninkluderar
utökat
styrelsesamarbete.
19. Då ingaövrigafrågorfannsavslutades
årsmötet.

UlrikaLamberth
Mötesordförande

